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IMPERATRIZ 
MARANHAO 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 15 407 km' (1960); al
titude: 95 m; temperatura media, em °C, das 
maximas: 37,7; das minimas: 15,3; precipita
Qdo pluviometrica anual: 1199,8 mm . 

POPULAQAO - 39 331 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960); densida
de demografica: 3 habitantes por quil6metro 
quatlrado. 

ATIVIDADE PRINCIPAL agropecuaria. 

VEiCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Muni
cipal) - 2 autom6veis, 31 caminhoes e 15 vei
culos outros. 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 10 hoteis, 2 pen-
86es, 2 restaurantes e 1 cinema. 

ASSISTI:NCIA MEDICA (sede) - 1 hospital geral 
com 12 leitos ; 1 unidade sanitaria (SESP) e 
1 subposto do Departamento Nacional de En
demias Rurais; 2 medicos, 2 dentistas, 1 enjer
meiro; 5 tarmacias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 17 estabelecimentos de 
ensino primario geral, 2 de ensino media e 2 bi
bliotecas. 

FINANQAS MUNICIPAlS EM 1961 (milhares de 
cruzeiros) - receita total: 5 242; renda tribu
taria: 558; despesa : 5 230. 

REPRESENTA<;AO POLiTICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros, da Diretoria de 
Documentaqao e Divulgagao do CNE. Desenho da 
capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HISTORICOS 

Niio estavam ainda definitivamente estabelecidos os 
limites entre as entao provincias do Para e Mara
nhao, e o presidente da primeira incumbiu, em 1851, 
Frei Manuel Procopio do Coragao de Maria, na
tural da Bahia, de edificar uma vila "em territo
rio do Para proximo onde tivesse limite com o Ma
ranhao". 

0 religioso subiu o Tocantins, encontrando, de
pais da confluencia com o Araguaia, uma clareira 
elevada que lhe pareceu lugar ideal e fundou, em 
1852, a povoagao de Santa Teresa da Imperatriz (ho
menagem a D . Teresa Cristina, Imperatriz do 
Brasil). 

Enquanto ele se desincumbia da missao, foi 
sancionada a Lei n.0 639, de 12 de junho de 1852, 
determinando o limite entre as duas provincias, 
que passou a ser pelo rio Gurupi e transferindo para 
a cabeceira deste o ponto de partida da linha este
-oeste ate o Tocantins. 

Desta demarcagiio resultou ficar o povoado do 
frade em terras maranhenses, o qual so foi habitado 
em 1854/55, prejudicando o governo paraense pelo 
onus que teve com a indebita instalagao. 

Frei Manuel conformou-se com a nova situa
cao e soube tirar proveito, empregando t6da a sua 
intelig€mcia e influencia para tornar a sua povoa
cao uma vila de frontei:ra maranhense. Conseguiu 
que, na redagao final da Lei provincial n .0 389, de 
27 de agosto de 1856, que elevou a povoac;ao de Por-

Prefeitura Municipal 
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to Franco a vila, saisse "vila de Santa Teresa de 
Porto Franco". Obteve declara<;ao oficial , gra~;as a 
documento falso, de ser o seu povoado a sede do 
novo Municipio. :Esse documento ainda existe na 
Secretaria do Governo do Estado. 

0 interesse despertado em imigrantes baiano8. 
cearenses, piauienses, paraibanos, pern.ambucanos e 
mesmo maranhenses pela castanha preta (tocai
-una) , determinou o rapido progresso do Munici
pio, de vez que era passagem obrigat6ria dos que 
subiam e desciam o rio Tocantins. A farta receita 
municipal propiciou condi<;6es para desenvolver a 
comuna que, de inicio, constava apen.as de uma rua. 
com 84 casas, edificadas ao longo do rio, e de urn 
quadrilatero onde foi construida a Igreja Matriz . 
Em 192-6, sofreu grandes perdas com a inunda<;ao do 
Tocantins. A constru<;ao da rodovia Belem-Brasilia 
(BR-14), que lhe corta o territ6rio e passa pela ci
dade, vem contribuindo para o seu devenvolvimen
to e devera propiciar a eleva<;ao de seu indice de 
progresso. 

ASPECTOS FlSICOS 

Vista parcial da cidade 
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EsTIMA-SE a area atual 
(depois do desmem
bramento sofrido) em 
12 916 km", contra 
15 407 existentes em 
1960; esta localizado 
na zona fisiografica do 
Tocantins, sendo ba
nhado pelo rio do mes
mo nome . Limita-se 
com os Municipios de 
Carutapera, Monc:ao. 
Joao Lisboa, Amaran
te do Maranhao e 
Montes Altos, alem de 
confinar com os vizi
nhos Estados do Para 
e de Goias . A cidade. 
a 95 metros de altitu
de, esta aos 5° 31' 32"' 
de latitude Sul , por 
47° 26' 35" de longitu
de W . Gr. Dista 480 
quil6metros, em linha 
reta, da Capital do 
Estado. 



0 principal acidente geografico e o rio Tocan
tins, pertencente a grande Bacia Amazonica. Banha 
a parte oeste do Municipio, sendo navegavel em toda 
a sua extensao, pois tern profundidade media de 
8 metros. Al.§m da sede municipal, beneficia os po
voados de Cocal, Saranzal, Praia Chata, Santa Rita 
e Frades. Outros rios: Araguaia, Gaviao, das Pedras, 
dos Frades, Dr. Chiquinho, Embiral, Cacau, Agua 
Preta, Banana!, Campo Alegre, etc. Entre as ca
choeiras (t6das no Tocantins), destacam-se as de 
Santo Antonio, com 28 metros de altura e descarga 
de 8 mil metros cubicos por segundo, Sao Domingos 
e Serra Quebrada. As ilhas mais importantes sao: 
Samauma, Timbauba, Sao Domingos, Sucumbida e 
Serra Quebrada, esta, com 18 km de extensao, onde 
ha babac:;uais e areas de pastagens. As lagoas estao 
t6das nas margens do rio Tocantins. As serras mais 
importantes sao: Gurupi, Coroado, Pintada, Desor
dem e Posse. 

A estac:;ao das chuvas e de outubro a abril e a 
seca de maio a setembro. Os meses mais frios sao 
junho e julho e os mais quentes, agosto a outubro. 
A media das maximas registradas (em OC) foi de 
37,7 e das minimas, 15,3. A precipitac:;ao pluviome
trica foi de 1199,8 mm (1962). 

ASPECTOS DEMOGRA.FICOS 

RESULTADOs prelirPinares do Censo Demografico de 
1960 registraram 39 331 habitantes, e que represen
tavam cerca de 82% da populac:;ao da zona fisio
grafica a que pertence. Sua densidade demografi
ca era de 3 habitantes por quilometro quadrado. A 
maior concentrac:;ao humana situava-se na zona 
rural, com 30 327 habitantes, para 9 004 na urbana. 
0 crescimento demografico da cidade foi de 682% 
nestes ultimos dez anos. 

ASPECTOS ECONOlHICOS 

Produfao Extrati11a Vegetal 

EM 1963, a produc:;ao extrativa vegetal (babac:;u e 
casca de angico) alcanc:;ou 1 017 tonela.das e contri
buiu com 64,5 milh6es de cruzeiros para a economia 
municipal. 

Censo Agricola 

Os DADOS preliminares do Censo Agricola de 1960 
revelaram a existencia de 1 705 estabelecimentos, 
ocupando 5 815 ha, sendo 4 282 destinados a lavoura. 

Dos estabelecimentos recenseados, 1 686 eram 
de menos de 10 ha cada um; 14 com areas com-
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preendidas entre 10 e menos de 100 ha; 4, entre 100 
~ menos de 1 000 ha. 

Estavam ocupadas nestas atividades 8 646 pes
soas. Em 451 estabelecimentos existiam bovinos. 

Agricultura 
0 cULTIVO de produtos agricolas ocupou, em 1963. 
13 988 hectares, sendo de 166,8 milh6es de cruzeiros 
o valor da produgao. 0 arroz contribuiu com 87'~ 
(10 356 t), o milho e a cana-de-agucar com 3 o/c, 
cada urn, a mandioca e o feijao com 2%, cada urn, 
e os demais produtos (abac.ate, abacaxi, banana, 
coco-da-baia, fumo e faval, em conjunto, com 3%, 
para o valor total. Ha uma cooperativa agrope
cuaria. 

Pecuaria 
EM 1962, a populagao pecuaria era de 39 565 cabec;as. 
no valor de 2.70 milh6es de cruzeiros. Os bovinos 
contribuiram com 17 400 cabec;as e 55% para o va
lor total, os suinos com 12 520 cabec;as e 23% do 
valor, os eqi.iinos com 5 050 cabegas e 19% do valor. 
Os caprinos (2 510 cabegas), ovinos (1 030 cabec;as 1 . 
asininos e muares completaram o rebanho. 

A produgao de leite foi de 9 mil litros, no valor 
de 362 milhares de cruzeiros. Ravia 32 805 galina
ceos e 3 mil e cinqi.ienta palmipedes no valor total 
de 17,3 milh6es de cruzeiros. A produc;ao de ovos 
de galinha foi de 160 mil e 225 duzias, no valor de 
16,0 milh6es de cruzeiros. 

Produ(ao Industrial 
0 RECENSEAMENTO de 1960 regh;trou 4 estabelecimen
tos (3 de produtos alimenta.res e 1 textill, ocupando 
10 operarios em media mensal. Foram utilizados 
54 c.v de f6rc;a motriz. 0 valor da produgao alcan
c:;ou 787 milhares de cruzeiros, dos quais, 540 mi
lhares relativos ao valor da transformagao indus
trial. As despesas de consumo orc;aram em 247 mi
lhares de cruzeiros. Ate novembro de 1961, ja exis
tiam 8 estabelecimentos. 

Gado Abatido 
FoRAM abatidas 2 006 cabec;as de bovinos, 4 011 de 
suinos, 210 de ovinos e 263 de caprinos, em 1962. 

A produc;ao desse abate montou a 482,1 tonela
das e alcangou 52·,8 milh6es de cruzeiros. As car
nes verdes de bovino e de suino contribuiram com 
385,8 toneladas, respectivamente, e com 56 e 24c; 
para o valor total. 

0 toucinho fresco rendeu 72,6 toneladas e con
tribuiu com 17% para o valor. 
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Comercio 

0 MUNiciPIO disp6e de 263 estabelecimentos comer-· 
ciais, dos quais 7 sao atacadistas. Export&.: babagu, 
arroz, milho, cumaru, algodao em carogo e peles sil
vestres ; e importa: tecidos em geral, ferragens, miu
dezas, medicamentos e derivados do petr6leo. As 
transa<;6es sao feitas com as pra<;as de Belem, Re
cife, Fortaleza, Sao Pa11lo, Rio e Sao Luis. 

Os saldos das principais contas bancarias, em 
31 de dezembro de 1962, eram (em milh6es de cru
zeiros) : caixa, em moeda corrente, ~8 ,3; titulos des
contados, 2,9 ; e depositos a vista e a curto prazo, 
15,8. Ha uma agencia do Banco de Crectito da Ama
zonia. 

A hospedagem esta a cargo de 10 hoteis e 2 pen
soes. Contam-se 2 restaurantes. 

T ransportes 

0 MUNiciPIO e servido pela rodovia Belem-Brasi
lia (BR-14), que o percorre numa extensao de 163 
quilometros. Normalmente a viagem a Belem e fei
ta em 18 horas e a Brasilia em 80. A ligagao com 
a Capital estadual se realiza atraves de 2 etapas: 
ate Presidente Dutra por estrada carrogavel e dai 
a Sao Luis pela rodovia BR-21, gastando-se, na 
viagem, 40 horas. Por rodovia liga-se, ainda, a: 
Montes Altos (72 quilometros); Joao Lisboa (22) e 
Amarante do Maranhao (132) . Com Santa Luzia, 
Mon<;ao e Carutapera, via Sao Luis. 

P/Tf1£11Noto 

""'"UA 

CONVENCOES 
'fODOVIA CIJNSTiftliM - , 

ltOOOVIA A CONSTINI/t = 
CAMPO DE lfi(}(6(J "t'" 

Estavam registrados, ate novembro de 1962, na. 
Prefeitura, 2 autom6veis, 31 caminhoes e 15 vei
culos outros. 
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Vista do rio Tocantins 

Movimento do Aeroporto - 0 Municipio e ser
vido principalmente por avi6es da Cruzeiro do Sui 
e VASPo Em 1961, pousaram 335 aparelhos, regis
trando-se o desembarque de 2 324 passageiros, 31,5 t 
de bagagens, 39,2 t de cargas e 1,9 t de correspon
dencia; embarcados 2 320 passageiros, 29,3 t de ba
gagens, 14,9 t embarcadas e 006 t de correspon
dencia 0 

0 tnifego aereo e feito com a Capital federal 
atraves d.as linhas Brasilia-Belem , Fortaleza -Belem 
l da Cruzeiro l e da Aracuaia l da V ASP 1 0 

ASPeCTOS CU L'LC l? A!S 

ExrsTIAM 17 estabelecimentos de ensino primario 
geral, com 22 profess6res e 1 647 alunos matricula
dos, em 1961. 0 ensino medio era ministrado em 
2 estabelecimentos, por 7 profess6res, .a 60 alunos 
matriculados 0 Contam-se 2 bibliotecas, o Gremio 
Cultural Recreativo Imperatrizense e 1 cinema , com 
capacidade para 160 espectadoreso 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE, de Clima tropical. e edificada em terreno 
plano, possuindo 48 ruas, 5 prac;as e 1 845 predioso 
Os festejos populares sao de natureza religiosa o 
tendo Iugar em ag6sto e outubro, em homenagem 
ao Senhor Born Jesus e a Santa Teresa, padroeira 
da cidadeo Ha 2 advogados no exercicio da pro
fissao o 
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Assistencia Mediw-.ranitaria 

0 MUNICIPIO e servido pelo Hospital Maternidade 
Ebenezer, 1 unidade sanitaria do SESP e 1 subpos
to do Departamento Nacional de Endemias Rurais. 
Residem 3 medicos, 1 enfermeiro e 2 dentistas. Ha 
5 farmacias. 

ASPECTOS ADiviiNISTRATIVOS 

Forma faa AdminiJtrati I' a e J udiciaria 

DESMEMBRADO do Municipio de Chapada (atual Gra
jau) o povoado de Santa Teresa da Imperatriz foi 
elevado a categoria de vila, na qualidade de sede 
do Municipio de Porto Franco, por forc;a d.a Lei 
Provincial n.0 398, de 27 de agosto de 1856. Passou 
a figur.ar com o nome de Vila Nova d.a Imperatriz. 
Tendo perdido a categoria de sede em obedienci.a 
a Lei n .0 524, de 9 de julho de 1859, que a trans
feriu para o povoado de Porto Franco, viu-a res
tabelecida por efeito da Lei provincial n.0 631, de 
5 de dezembro de 1862. De acordo com a Lei n .0 1179, 
de 22 de abril de 1924, recebeu foros de cidade. :E 
formado por urn unico distrito, em virtude de ter 
perdido parte de seu territorio para a constituic;ao 
do Municipio de Joao Lisboa, por efeito da Lei nu
mero 2 167, de 15 de dezembro de 1961. 

Lei provincial, de 26 de maio de 1872, elevou 
Imperatriz a qualidade de comarca. Esta elassifi
cada como de 1.a entrancia. 

FinanfaS MunicipaiJ 

A RECEITA municipal arrecadada, em 1961, foi de 
5 242 milhares de cruzeiros, dos quais 558 milhares 
sao relativos a renda tributaria. A despesa previs
ta no orc;amento era de 5 230 milhares de cruzeiros. 
No mesmo ano, o Governo federal arrecadou 891 mi
lhares de cruzeiros e o estadual, 15 641 milhares. 
Ha uma coletoria federal e outra estadual. 

Re presen!afao Po!itica 

A CAMARA de Vereadores e composta de 9 membros 
Estavam inscritos, para as eleic;6es de 7 de ou

tubro de 1962, 5 302 eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAQ6Es divulgadas neste tra 'Jalho foram, 
na sua maioria, fornecidas pela Agencia Municipal 
de Estatistica de Imperatriz, utilizados, tambem, na 
sua elabora<;ao, dados procedentes des arquivos de 
documenta<;ao municipal, da Diretoria de Documen
ta<;ao e Divulga~;ao (Secretaria-Geral do CNE 1, e 
de 6rgaos do sistema estatistico nacional. 

EST A publicar;ao taz parte da serie de monografias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar:;ao e Divulgar;ao do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria sabre aspectos da 
evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;ao, elementos esparsos em diferentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casas, divergen 
cias de opiniao, comuns em assuntos dessa natureza, 
nfio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colabora<;iio. especial
mente de historiadores e ge6grajos. 





IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 

l'residente : Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Sec reta rio-Geral: Sebastlao Aguiar Ayres 

COLE<; AO HE MONOGRAFIAS 

( 3.a serie) 

:wo - Cai~ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Ant6nio 
Prado. 204 - Camac;ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - Itubera. 
207 - Mlndurl. 208 - Valen~a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Pari de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra 
220 - Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - Itaparica. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simiio Dias. 225 - Recife. 226 - Cacule. 
:?27 - Paudalho. 228 - !'almeira dos indios. 229 - Manaca
puru. 230 - Barrelros. 231 - Curltfba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guamji. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
"?40 - Cambuquira. 241 - Mogt das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet. 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pori.. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Governador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Aparecida. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squi. 267 - ltapui. 268 -
Piratininga. 2b9 - t:urrais Novos . .:10 - At.alaia. 271 - Bra
~:an~a Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - ltaporanga 
d'Ajuda. 274 - Andrclii.ndla. 275 - Caconde. 276 - Alagoa 
Grande. 277 - Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 
- Missiio Velha. 281 - Caic6. 282 - Imperatriz. 

Acahou-se tie impri111ir, no Serv iro Grdfico do 
I U<;F .. rws ;•intr· r' nove dias do mh de de.zembro 
dr· 1nil no·N•crn/O.\ r' srssentn r quotro. 




